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Hoofdelementen van REACHHoofdelementen van REACH

Registratie alle stoffen 
> 1 t/jr

Evaluatie door 
bevoegde autoriteiten

Autorisatie van bepaalde
gevaarlijke stoffen

Maatregelen voor 
stoffen met zorg

Scope: 
• verplichte evaluatie > 100 t/jr
• selectieve evaluatie < 100 t/jr
• besluiten aanvullend onderzoek
• voorstel autorisatie
• voorstel beperkende maatregelen

Scope: 
• kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische 

stoffen (CMR-stoffen)
• Hormoonverstorende stoffen
• Persistent Organic Pollutants (POPs)
• Persistente bioaccumulerende toxische stoffen 

(PBTs of vPvBs)

Scope: 
• Alle overige stoffen met zorgwekkend 

resultaat uit de risicobeoordeling

Scope: 
• producenten, importeurs, professionele 

gebruikers
• stoffen, in preparaten, in bepaalde artikelen
• verplichte data tonnage afh.
• Veiligheidsrapport (>10 t/jr)
• veiligheidsinformatieblad



REACH systeem in functieREACH systeem in functieREACH systeem in functie

Producent/Importeur (P/I)
Data verzamelen
Veiligheidsrapport (risicobeoordeling
+ strategie van beheersmaatregelen)
Veiligheidsinformatieblad
C&L voorstel
Indien van toepassing, voorstel voor 
“aanvullend onderzoek”

Registratie

Evaluatie

Beperkende
maatregelen

Autorisatie

Registratie
database

Downstream gebruiker 
(DU)
Blootstelling/emissie gegevens
Veiligheidsrapport 
(risicobeoordeling\+ 
beheersmaatregelen)
Indien van toepassing. 
Veiligheidsinformatieblad e/o 
C&L preparaten

Industrie Overheid

Controle 
functie



Startbijeenkomst voorlichting REACH

4.6004.600
10 10 -- 100 t100 t

20.00020.000
1 1 -- 10 t10 t

Testen, veiligheidsbeoordeling, RegistratieTesten, veiligheidsbeoordeling, Registratie

Registratie Registratie Registratie 

Aantal stoffen Aantal stoffen 
(niet op schaal)(niet op schaal)

2.9002.900
100 100 -- 1000 t1000 t

VoorstelVoorstel VaststellingVaststelling
PrePre--

registratregistrat
ieie

Consortia Consortia 
vormingvorming

registratieregistratie

2000 201920142003 20102007 2008

Consortia vormingConsortia vorming
registratieregistratie

Consortia vormingConsortia vorming
registratieregistratie

2.6002.600
1000 t + CMR ...1000 t + CMR ...

+ 3 jaar + 6 jaar + 11 jaarStart

+ 18 mnd

Alles in 
werking
+ 12 mnd

phase-in stoffenphasephase--inin stoffenstoffen
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Registratie verplichting - 1Registratie verplichting Registratie verplichting -- 11

�� Verantwoordelijkheid producent / importeurVerantwoordelijkheid producent / importeur
� Benodigde data (omvang afhankelijk van hoeveelheid)

� Fysisch chemische data
� (Eco)toxicologische data
� Emissie / Exposure data (ook voor gebruik in de keten)

� Veiligheidsbeoordeling 
� van gebruik/productie on site 
� voor bedoeld gebruik in de keten

� Beheersmaatregelen on site geïmplementeerd
� Voorstel C&L
� Veiligheidsinformatieblad (VIB)

� Met bijlage: risicoprofiel en aanbevelingen 
voor beheersmaatregelen bij bedoeld gebruik

� Communicatie in de keten
� Verkrijgen data van klanten (downstream gebruikers)

Veiligheidsrapport

Veiligheids-
informatieblad
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Melding
� (Post-card) melding van niet geïdentificeerd gebruik
� DU CSR beschikbaar op verzoek

Verantwoordelijkheid Downstream User Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid DownstreamDownstream User User 

�� Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid DUsDUs (= (= downstreamdownstream usersusers))
� Veiligheidsrapport: 

� Geïdentificeerd gebruik: actualisering P/I CSA (blootstelling/emissie)
� Niet geïdentificeerd gebruik: completering van P/I CSA

� Implementatie risico beperkende maatregelen on site op basis 
van aanbevelingen van leverancier

� Indien van toepassing, C&L preparaten; VI voor preparaten 
� Indien van toepassing, aanbevelingen voor beheersmaatregelen

� “Communicatie” met downstream gebruikers

Veiligheids-
informatieblad

Veiligheidsrapport
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Verantwoorde risicobeheersing is de kernVerantwoorde risicobeheersing is de kernVerantwoorde risicobeheersing is de kern

Chemische industrie

Werknemers

Data 
verzameling

Beoordeling 
gevaars-
eigenschappen

Beoordeling 
blootstelling / 
emissie

Risico 
beoordeling Beschermende 

maatregelen

�Eigen 
verantwoordelijkheid 
van industrie
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REACH database architectuurREACH database REACH database architectuurarchitectuur
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Autorisatie van zeer ernstige zorg stoffenAutorisatie van zeer ernstige zorg stoffenAutorisatie van zeer ernstige zorg stoffen

Annex
XIII

Kandidaten
lijst

�� ScopeScope
� CMR, PBT en vPvB stoffen

�� Procedure:Procedure:
� Identificatie en eerste inventarisatie
� Selectie uit kandidaten

� Criteria: - PBT eigenschappen
- Volume
- Wijd verbreide toepassing
- Capaciteit Agentschap

�� AutorisatieAutorisatie--verleningverlening::
� Aanvraag met technisch dossier door bedrijf
� Toetsing door Agentschap
� Besluitvorming door Commissie
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Andere elementen van REACHAndere elementen van REACHAndere elementen van REACH

�� EvaluatieEvaluatie
� Beoordeling testvoorstellen
� Dossierbeoordeling (compliance check)
� Stofbeoordeling

�� Restricties (beperkingen / verbod / etc.)Restricties (beperkingen / verbod / etc.)
�� AgentschapAgentschap
�� Nationale bevoegde autoriteit Nationale bevoegde autoriteit 
�� HandhavingHandhaving
�� Informatie (wel / niet vertrouwelijk; toegang)Informatie (wel / niet vertrouwelijk; toegang)
�� Inventarisatie classificatie & Inventarisatie classificatie & labellinglabelling
�� OvergangsbepalingenOvergangsbepalingen
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Organisatie van REACHOrganisatie van REACHOrganisatie van REACH

Commissie Agentschap
Industrie

Industrie
Industrie

Industrie

EU Lidstaat
EU Lidstaat

EU Lidstaat
EU Lidstaat

EU Lidstaat
EU Lidstaat

Bevoegde autoriteit

Inspectie

Experts

Vertegenwoordiger
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Voor arbeid relevante REACH elementenVoor arbeid relevante REACH elementenVoor arbeid relevante REACH elementen
�� Geregistreerde stoffenGeregistreerde stoffen

� Fys.chem., (eco)toxicologische data aanwezig
� Omvang afhankelijk van volume
� Exposure / blootstellingsdata aanwezig

�� Chemische Veiligheidsbeoordeling Chemische Veiligheidsbeoordeling �� CSR aanwezigCSR aanwezig
� Kwantitatieve risicobeoordeling + conclusies
� Beheersmaatregelen on site en aanbevelingen voor gebruik

�� ““ExtendedExtended”” VIBVIB: consistentie met CSR: consistentie met CSR
� VIB + bijlage met emissie/exposure scenario’s per gebruik en 

aanbevolen beheersmaatregelen
� DU dient aanbevelingen te implementeren of eigen CSA op te stellen

�� Intensieve communicatie Intensieve communicatie upup en down in de ketenen down in de keten
� Info over gebruik naar leverancier
� VIB-extended naar klanten


